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ஆசிரியர் �றிப்�

     எனக்� சி�வயதிலி�ந்ேத தமிழ்பற்� அதிகம். தமிழ் கைல
விழாக்களில் பல நிகழ்�களில் பங்ேகற்� பரி�கைள எனதாக்கி�ள்ேளன்.

கவிைத எனக்� மிக�ம் பி�த்த ஒ� கைல. வாழ்வின் சாராம்சத்ைத
எ�த்�களின் �ைண�டன் தமிழ் உல�க்� பைடக்க வி�ம்�கிேறன்...

“என்னால் ��ந்தைத தமி�க்� ெசய்கிேறன்”...,

“என்ைன தமி�டேன வாழ ைவப்பாள் என் தமிழன்ைன என்�”..!

என் திறைமகைள�ம், பைடப்பாற்றல்கைள�ம் ெவளிக்ெகாணற இந்த தளம்
எ�ம் தமிழ்க் கடலில் உறங்�கிேறன்... தமிழின் ம�யில் இறக்�ம் வைர வாழ
ஆைச...

காலம் கற்�க் ெகா�த்த அ�பவங்களின் �கில்கள் என் அன்றாட
வானம்பா�யாய் இ�ப்பதாய் எண்ணி வார்த்ைதகள் வ�க்�ம்
காகிதக்காரி..!

என் அ�பவப் பயணங்களில் ேசமித்த விைதகைள அள்ளிப் �சிட
எண்ணிேனன் அைனவர் உள்ள�ம் வண்ண மலர்களாய் விரிந்திட..!

 

 

 

 

 



 

 



�ன்�ைர

சி�கச் சி�க ேசர்த்த என் சிற்றிளங்காவியத்தில்..,

ஒற்ைறத் �ளியதைன

ெதளிக்க நிைனத்ததன் விைள�..!

என் உணர்�களின் ச�த்திரத்தில்..,

என் நட்� வட்டத்ைத உைரயாட அைழக்க நிைனத்ததன் விைள�..!

மாய உலகின் கனாச்சித்திர �ல்ெவளிகளில் �ல்லாங்�ழல் இைச ரசிக்க
���கம் ேகட்�ம் கானல்நீராய் என் �ற்�வட்டத்திற்� அைழப்� வி�த்ததன்
விைள�...!

பல விபத்�களின் இைடயில்., உயிர்தின்ற இதயத்திற்�.., வார்த்ைதகேளா�
ஆ�தலாய்.., வாசகரின் நல்ெமாழி வினவ எண்ணியதன் விைள�..!

என் "�தல் தளிர்"..!

'ேவரில் ப�த்த பலா'வாய்..,

உங்கள் பன்னிற க�த்�த் �ளிகேளா� தளிர்க்க நிைனக்கிற� என் "�தல்
தளிர்"..!

 

 

 



 

 



என் �தல் கவிைத..!

�தல்�ைற என் ேபனா அைழத்த�...,

என்ைன உன் கன�க�க்� அர்ப்பணிக்கிேறன் என்�..!

காயம் மட்�ேம பழகிப் ேபான பாைலவனத்தில்..,

எ�த்�க்களின் சரீரம் �தலாய் பக்�வப்ப�த்திய�..!

யா�மற்ற என் ெபா��களில்,

கரிசக்காட்� �யிலினமாய்..,

நிைன�க்கவிபா�ம் என் "எ��ேகால்"..!

ெமௗனமாய் உ�வாக்க நிைனத்ேதன் ஒ� சரித்திரம்..!

வந்� நின்ற� என் ெவள்ைளக் காகிதத்தில் ெகாள்ைள நிறக்
கன�களாய்..!

அைனவர் உள்ளத்தி�ம் அள்ளிப் �சிட எண்ணிேனன்..,

பட்டாம்�ச்சியின் வண்ணங்களாய்..!

தனிைமைய நான் அதிகம் ேநசித்ததன் த�ணங்கள்..,

இன்� என் சிற�களில் வண்ணத்திரவியங்கள்..!

இன்�ம் ேநசிக்கிேறன்...,

என் வண்ணங்கள் ேகள்விகளாய் மா�ம்வைர..!



 

 

 



எனக்காய்

சில கணங்கள் எனக்காய் ேவண்�ம்...,

என்ைன நாேன ஒ��ைற பார்த்�க் ெகாள்ள..!

ெவற்�ப் �ன்னைகயின் விரிசல்களில் பட்�ப் ேபான ெதன்றலாய் சில
கணங்கள்..!

காற்றின் ஊைம ெமாழிகளில் கைரந்� ேபான �ங்கில்காட்� உரெசாலியாய்
சில கணங்கள்..!

நிைனவின் அைலகள்

ெந�ஞ்சி�ட்களாய் ேமாத..,

காலத்தின் ைகதியாய்

தனிைமச் சிைறயில் நான்..!

 

 

 

 

 

 



 

 

 



நீ மட்�ம்

என்னவேன..,

உன் இைமகேளா� ேசர்ந்� ெதாைலந்ததடா என் இதய�ம்..!

என் அன்றாட ெபா��கள் நீயின்றி அடம்பி�க்�ம்.., மழைலயின்
பி�வாதமாய்..!

கன�களில் உறக்கங்கள் வியாபித்� நின்ேறன்..,

என் ஒவ்ெவா� ெநா�களி�ம், என்�ள் படர்ந்� ெகாண்��க்�ம் உன்ைனக்
காண...!

என் ஒற்ைறெநா� உறக்கங்களி�ம் உன் �கம் ேத�கிேறன்..,

பட்டாம் �ச்சியாய் படபடக்கவில்ைல..,

பட்டமாய் மன�ம் பறக்கவில்ைல..,

ஆழமாய் �வாசம் மட்�ம்  

என் க�விழிக்�ள் நீ நின்ற�ம்..!

 

 

 

 



 

 

 



என் நாட்�றிப்�

என் நாட்�றிப்பின் பக்கங்கைள ெம�வாக �ரட்�கிேறன்,...

சற்ேற ெதாைலந்� கிைடத்ததன் சந்ேதாசத்ைத உணர்வைதப் ேபால..!

உன் உ�வத்ைத காணாமல்..,

உன் ெபயரில் மகிழ்ைவ உணர்ந்த ெநா�க�ம்...!

உன்�டன் உைரயாட ஆைசப்ப�வைத..,

என் விழிக�ம் உன்�டன் ெசால்ல ��யா த�ணங்க�ம்...!

உன் எண்ணங்களில்.., சற்ேற ெதாைலந்தி�ம்

என் ஞாபகங்கைள.., தி�ம்ப நிைன��த்�ம் நிைலக�ம்..!

உன்ைன மட்�ேம நிைனக்�ம் என் இதயத்தில்..,ஒப்�க்ெகாள்ள ம�க்�ம்
கணங்க�ம்..!

உன் வார்த்ைதக�க்காக வாசகைரப்ேபால்..,

காத்�க்ெகாண்��க்�ம் என் எதிர்பார்ப்�க�ம்..!

உன் விமர்சனங்கைள ேகட்க மட்�ேம நிைனத்�.., உறங்காத ஒவ்ெவா�
இர�க�ம்..!

ஒவ்ெவா� நாட்க�ம் உன் �கம்

காண நிைனத்�.., மன�ள் மகிழ்கின்ற மணித்�ளிக�ம்..!



உன்ைன ேநரில் சந்திக்க ைதரியமற்� ..,

கனவில்காண எண்�ம் ெபா��க�ம்..! .,

இைவகேளா� பயணித்�க்ெகாண்� தான் ெசன்ற�.., என் நாட்க�ம்...!

என்றா�ம்..,இ� கனவன்�..,இன்� நனவாகிற�..பக்கங்கைள
�ரட்�ைகயில்..,

என் நாட்�றிப்பின் பக்கங்கள் உயிர்ெபற்ற�..!

 

 

 

 

 

 



நில�ம் அவ�ம்

ஒவ்ெவா� பிைறநிலவி�ம் உன் நிைன�கள்..!

அன்றாட உைரயாடல்கள்..,

இைமகளின் எதிரில் விலக ம�க்கிற�..!

நீ�ம் நா�ம் ஒ�மித்� பயணித்த நாட்களில்..,

நிலவின் �ன்னைக�ம் �டராய் பிரகாசித்த�..!

இன்�..,

நான் மட்�ம் பயணிக்கிேறன்..,

பாைதகள் அறியாமல்..,கார்ேமகக் �ட்டங்க�டன்..!

உன் வரைவ எதிர்ேநாக்கிேய நகர்கிற�..,

என் பாைதகளின் ேதடல்..!

நிழலாேய�ம் நீ இல்ைல,இ�ந்�ம் பயணிக்கிேறன்..,

நீ அளித்�ச் ெசன்ற நம்பிக்ைகயில்..!

பாைதகள் அறியாமல் பயணிக்கிேறன்..,

உன் நிைன�களின் நம்பிக்ைகயில்..!

அன்றாட நிலேவா உன் நிைன�கைள எ�ப்�கிற�..!



�யி�ம் �ன்னர்..!

'என்னவள் என் நிைனைவ பத்திரப்ப�த்தி ைவத்�ள்ளாளா?'

என்ற உன் வினவ�க்� பதில் வினவி..!

என்ெனன்� நான் �ற..?

ெநா�ப்ெபா��ம் மைறயாத உன் நிைனவைலயின் ேவகத்ைதயா?

அல்ல�..,

என் காத்தி�ப்� உன் வ�ைக கணங்கள் வைர நீ�ம் என்பைதயா?

உன் �ன்னைகயில் நான் �ைதந்�ள்ேளன் என்றா?

உன் இைடெவளியால் என் வினா�கள் �கமாய் உ�மாறியைதயா?

அதற்�ள் வி�கிற� ெபா��..!

அ� என் ேயாசைனக�க்�ம் நிைற�..!

மீண்�ம் காத்தி�க்கிேறன் பிைறநில�க்காய்..,

என்னவனின் நிைன�களில் சற்ேற நைனய..!

என் காலங்கள் கடந்� ெகாண்�தான் ெசல்கிற�..,

நிைன�கேளா�ம்..,இரவில் மல�ம் நில�ட�ம்..!

'உன் வ�ைகதான் ேவண்�ெமன்பதில்ைல..!'

நிலேவா�,



உன் �ன்னைக�ம் என்னில் பத்திரம்..!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



நீயின்றி

சிலகணங்க�டன் ேபாரா�ப் பார்க்கிேறன்...,

அைவ உன் சாயல்களற்ற ெபா��கள்..!

என் இ�ட்டைறச் சி� ஒளியாய் உன் பிம்பம்..!

என் ெவள்ைளக் காகிதத்தில் ெகாள்ைள நிற கன�கள் நீ..!

பிரிவின் �ைமக�க்� பிரசவம் இல்ைல.., ஆம்..!

பிணமாய் மா�ம் வைர என் இதயம் �மக்�ம் உன்ைன..!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



உனக்ேக உனக்காய்

ஆ�ள் வைர உன் இைமகளின் ெசல்க�க்�ள் ஒளிந்திட ஆைச..,

உன்�டனான என் கணங்கைள அர்த்தமானதாக்க..!

உன் ஒற்ைறவிழிப் பார்ைவ�ம் உணர்த்திவி�ம்.., ஒட்�ெமாத்த அன்ைப..,

உன் பயணங்களில் நிழலாய் பின்ெதாடர நிைனக்�ம் என் உள்ளம்..,

நீயற்ற என் ெநா�ப் ெபா��களில் மரணத்தின் வாயில்க�டன் சற்ேற
உைரயா� வ�ம் என் மனம்..!

உன் நிைன�களின் மீட்டல்கள்.., க�த்ைத ெநறிக்ைகயில்.., அன்ைனையத்
ேத�ம் இளம்பிள்ைளயாய்..., கட்�க் கதறிட நிைனத்தி�ம் என் மனம்..!

உன்�டன் கடந்திடேவ என் ெநா�க�ம் தவமி�க்�ம்..!,

உன் ேதாளில் சாய்ந்� சாகேவ  

இறப்ைப �ட இனாமாய் ேகட்கிேறன் ...!

��ந்தால் தந்�வி�..,

என் பிறவிப் பயைன அைடந்தி�ேவன்..!

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ேப�ந்�ப் பயணம்

விைர�ம் ஒலியி�ம் ஒ� நிசப்தம்...,  

�தலில் உைரயாடைல �வங்�வ� நீயா நானா என்ற வினவலா?  

இல்ைல வார்த்ைதகள் உன்ைன கண்ட�ம் ஒளிந்� ெகாண்டதன்
விரக்தியா?  

சற்� ேநரத்தில் நம் ஒன்றான பயணம் இ�ேவ� சாைலகளில் என்ற
வ�த்தமா?  

அல்ல� நீ வ�ம்வைர காத்தி�க்�ம் என் இைமகள் �ன்னைகயின்
ெபா��கைள ெதாைலத்�வி�ம் ேதாரைணயிலா?  

என் மன�ம் கணக்கிற�..,  

நீண்டநாட்கள் ெபய்� ஓய்ந்த மைழவானம் இன்� சட்ெடன �ரமாகிற�..!  

ஒன்றாய் நக�ம் கார்ேமகக் �ட்டம் இன்� தனித்தனியாய்
சிதறிப்ேபாகிற�...!  

இரட்ைடத்தண்டவாளமாய் நாம் நகர...,  

மனேதா ஒற்ைறய�ப்பாைதயாய்...  

உன் விழியின் ஒற்ைறப் பார்ைவகள்,  

என்ேனா� வந்�வி� என உணர்த்த..,  

இதழ்கள் மட்�ம் ஊைம நாடகமாய் அரங்ேகர,  



வழிய�ப்ப வந்த உன் கண்கள் சற்ேற உன்ைன மீறி�ம் இைமகைள விட்�
ெபாங்க..,  

நான் பார்க்கவில்ைல என நிைனத்� �ைடத்�க்ெகாள்ள..,  

உன் உணர்�கைள ஒ� �ழந்ைதயாய் �ரத்தில் இரசித்�க்
ெகாண்��ந்ேதன்...!  

ரயில் கிளம்ப ,  

கண்ணீைர ஒளித்�,  

ெவற்�ப் �ன்னைகயில் மனமில்லா மனேதா� வழிய�ப்�ம்,  

உன் அன்பிற்க்� நான் மழைலயாய்  

மகிழ்ந்தி�ம் த�ணங்கைள இப்ேபா� ஒவ்ெவா� ெநா�களி�ம் �த்தக
பக்கங்களின் வாசகனாய் வாசிக்கிேறன்..!  

இேதா வந்�வி�கிேறன்... என்னவேள..,  

உன் அன்றாட அைழப்�மணி அலாரமாய்...  

உன் ெசல்ேபசியின் ��ஞ்ெசய்தியாய்..!



என் ேதாழி

தனித்� நின்ற த�ணங்களில் உன் �ன்னைககள் க�ைணக் கணங்களாய்
�டர்விட..,

எங்ேகேயா ேதாற்�ப் ேபான� என் கவைலக் கண்ணா�யின் உ�த் ெதரியா
நகல்கள்..!

அன்பின் ம�பக்க �ங்காவிடம் நடந்த ேநர்காணலில்..,

அைவ..,

உன் பிம்பங்களின் சாயல்கேளா� ேதாற்�ப் ேபான சகாரா..!

அடம்பி�க்�ம் என் பி�வாதங்களில்.., சற்ேற ெதாைலந்தவள்......,

அக்கைர காட்�வதில்.., அன்ைனயின் பிரதியவள்.....,

சில ெநா�க�ம் நீ�க்காத அவளின் ெசல்லச் சண்ைடகள்.., என்
ெமௗனத்தின் ஊைம ெமாழிகள்..!

உன் கன�கேளா� என்ைன�ம் அைழத்�ச் ெசல் ேதாழிேய.., ஒேர �ைடயில்
உன் ஒற்ைறய�ப் பாைதயில் .., ஒ� வண்ணத்�ப் �ச்சியாய் வ�கிேறன்..!

என் �க்கா�கள் நீ உதித்த நாைள�ம் �றித்�விட்� காத்தி�ந்த�..,

உனக்காய் ஒ�நாள் மலர..!

ேதாற்�ப் ேபான� என் பன்னிற மலர்க�ம் உன்னிடம்...!

காலத்தால் க�ைணக்ெகாைல ெசய்த மலர்கள் மீண்�ம் ஒ�ெநா�
மிளிர்ந்�தான் ேபான�...!



க�கிய மலர்களாய்...இங்ேக பல உள்ளங்கள்...

பரிவாய் உன் ஆ�தல்கள்...

இவர்களின் வாழ்த்�க்கள் ேபா�ம்.., உன் �ன்னைகயின் ெபா��க�டன்...

இந்நாளின் வானிைலகள் வி�யட்�ம்..!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



சில கணங்கள்

என் ேபனா�ம் காகித�ம் எைனப் பார்த்� ேகாபம் கலந்த ஏளன சிரிப்பாய்
சிரிக்க..,

என்ைனேய ஒ��ைற நான் �திதாய் பார்த்�க் ெகாண்ேடன்..!

உன் உணர்�களின் ெவளிப்பாட்�ற்� மட்�ம் நான் விதியல்ல.., நான்
ெம�கின் நகலல்ல..

சகாராவின் ெசல்கள் என்ற�..! ஆம்..., என் ைககள் மறந்ததன் விைள� உன்
ஏளனச் சிரிப்பாய்.., என் �ற்ற உணர்ச்சி கரிசக் காட்� கள்ளிச் ெச�யாய்
உரசிப் ேபான�..!

என் ெவற்�ச் சிரிப்பில் பதிவா�ம் சில �ளிகைள ப�க.., நா�ம் வ�ேவன்
என்றன என் காகித அ�வி...!,

கன�கேளா� கைலநய�ம் ஓவியமாய் ெம�ேகற்ற வ�ேவன் என்ற� என்
ேபனாவின் �ர்�ைனகள்..!

என் உணர்�களி�ம்,கவைலேயா�ம் வந்த எ�த்�ச் �ைமைய கண்ணீேரா�
ேசர்த்� தாங்கிக் ெகாண்ட�...!,

ஏ�ம் �ரியா ெவ�ைம கணங்களில்.., என்ேனா� பயணித்த� என்
ேபனா�ம் காகித�ேம..!

இேதா

வந்�விட்ேடன்... உன்னிடேம...!

மனைதக் காலத்தின் க�ைணக் ெகாைல ெசய்�ம் மனிதர்களின் கால�யில்
சிக்கித் தவிக்க இந்தப் ெபண்ைம இனி�ம் தயார் இல்ைல..!



நிறமற்ற என் காகித�ம்.., பல வண்ணங்களில் என் மனக்கண்ணா�ைய
காட்�ம் எ��ேகா�ம் ேபா�ம்.., என் பாைலவன பயணத்திற்க்�,..

இந்தச் சரித்திரத்ைத சரிவரப் �ரிந்திட�ம்..!

 

 

 

 

 

 

 

 



என் வண்ணத்�ப் �ச்சி

ேபச்�க்கள் த�மா�ம் ெபா��...

நிைல�ைலந்� ேபாகிற� மன�...

வாய்ப்� இ�ந்�ம் ேபசாமல்...

�கம் பார்த்�ம் சிரிக்காமல்...

சில நாட்கள் நகர்ந்தா�ம்,

அவ்வண்ணத்� �ச்சியின் ேமல் ெகாண்ட பாசம் �ைறய வாய்ப்�கள் ஏ�....

பார்க்காமல்...

பார்த்�ம் ேபசாமல்...

வா�யேதா என் வண்ணத்� �ச்சி...

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



விலாசம்

கன�க் காட்�ன் கள்ளிச் ெச�கள்...�ைரப�ந்த கடலன்ைனயிடம் விலாசம்
ேகட்கின்றன..!

என் இைமகளின் இரங்க�க்� மலர் அஞ்சலி ேவண்� நிற்கிேறன்..,

உன் வ�ைகயின் விண்ணப்பம் வினவி...!

 

 

 



காத்தி�ப்�..

காத்தி�க்கிேறன்..!

காத்தி�ப்�களில் �ட..,

இ�தித் ேதர்� ��வாய் அவன் வ�ைக..!

 

 

 



இைமகளிடம் �றிவி�..!

நீயற்ற என் கணங்களில் ஆக்கிரமிக்�ம் உன் நிைன�கள்...,

என்�டேன வந்�வி�ம் நாழிைககளின் ேமாகனமாய்..,

ெசால்லித்தான் தீரா� என் அன்ைப.., என்னவேன..,

�த்தக வரிகளின் �வாரஸ்யத்ைத

�லகம் எப்ப� ெசால்�ம்..?

சில கவிைத ஆயிரம் ெபாய் ெசால்�ம்...

என் கவிைதகளில் கலப்படம் இல்ைல...,

உன் பால் ேபான்ற �ணத்தால்..!

உன் ேநசத்தில் நிைல�ைலந்� ேபானவள் "நான்"..!

என்ேற�ம் பிரி� நம்ைம ெந�ங்ைகயில்...,

என் இைமகளிடம் �றிவிட்�ப் ேபா..,

இ�தியாக பார்த்�க் ெகாள்கிேறன், என்�..!

நீ ெசன்ற பின் எப்ப� உயிர்க்�ம் என் "இைமகள்"..!..

நீயற்ற என் ெபா��கள்.., "தாயற்ற மழைலயாய்" அ�கிற�..,

அன்� பலவிதம்...,



உன் அன்பில் உணர்ந்ேதன் �ய்ைம எ�ம் ெசாற்களின் "அகராதிைய"..!

 

 

 

 

 

 



நீயின்றி

ேப�ந்�ப் பயணத்தி�ம்,,.,

பர�ம் பனிச்சிதறலி�ம்..,

மைழச்சாரலின் க�ங்காற்றி�ம்...,

அைனவர் இைமகளின் விளிம்�களில் உறக்கம் எட்�ப்பார்க்க..,

நான் மட்�ம் உணர்ந்ேதன்...,ஏேதா ெவ�ைமைய...!,

நீயற்ற கணங்களின் ெவற்�த்தாள்கைள எப்ப� நிரப்�ம் என் நாட்�றிப்�...!

உன் உைரயாடலற்ற நாழிைககள் என்ேனா� வரம�க்கிற�...,

உன் வ�ைகயின்றி வா�ப்ேபான� என் தமிழ் விைசப்பலைக�ம் அதன்
சித்திர எ�த்�க்க�ம்..!

 

 

 



பிறந்தநாள் வாழ்த்�க்கள்

எதார்த்தமாய் சந்தித்த உறெவான்�..,

என் உறவாய் மலர..,

�திதாய் இற� �ைளத்த பறைவயாய் என் மனம்...!

அ�பவ நிைன�களில் நைனந்த உன் நிைன�க்�றிப்�களில்

என்ேனா�ம் சில �ளிகைள பகிர..,

உன் �ழந்ைத மனைத வாசித்ேதன் ஒ� வாசகியாய்..!

என் அன்றாட நாட்க�ம்..,

உன் உைரயாடல்களில் பாடல்களன்றி நகர ம�க்�ம் ..!

பாசமாய் நீ அைழக்�ம் கணங்கள்..,

நிைன��த்�ம் சேகாதர அன்ைப..!

ஒவ்ெவா� நாட்க�ம் உன் ஆைட நிறத்ைத மறக்காமல் கவனிப்ேபன்..,

உன் கடைல மிட்டாய்க்காக அல்ல..,

"ஐேயா மாட்�க்கிட்ேடேன" என்பைத ேகட்பதற்காகேவ..!

ஒவ்ெவா� �ைற நீ உற��ைறயில் அைழக்ைகயில்..,

சேகாதரனற்ற எண்ணங்கள் ெதாைலந்த�..!



உன்ைன எ�திட வரிகளின் நீள�ம் ேபாதவில்ைல..,

எ�த்�க்க�ம் ஒன்ேறாெடான்� சண்ைட பி�த்�க் ெகாண்ட�..!

உனக்காய் எ�தப்பட்ட என் கவிைதத் தாள்கள் சிற��ைளத்� ஏ� வர்ண
வண்ணத்�ப் �ச்சிகளாய் அணிவ�த்�..,

வானில் உல�கிற�... உன்ைனச் ெசன்றைடந்� வாழ்த்த..!

"இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்�க்கள் சேகாதரா.."

உன் வளமான,நலமான வாழ்�க்கான பிரார்த்தைனக�டன்.., உன்
சேகாதரியின்

வாழ்த்�க்க�ம்..!

 

 



அன்�த் ேதாழிேய

பல்லாண்� கால பள்ளி நட்�க்களில்..,

பனித்�ளியாய் �வப்பட்ட நம் அன்றாட பதி�கள்...,

இன்�ம் நிைனேவா� தான் உலாவ�கிற�...!

டம்ள�க்�ள் ஒளிந்� ேபான நிலவாய்...,

��ங்கிப் ேபான இைலக்�ள் மைறந்� விட்ட பனிச் சிதறலாய்..,

ேமகத்தின் ந�ேவ கண்ணாம்�ச்சி ஆ�ம் விண்மீனாய்..,

�ராணங்களில் தவறப்பட்ட காவியங்களாய்..,

ெபாக்கிஷமாய் �ட்�ைவத்ேதன் உன் நட்பின் கவிைதத் ெதா�ப்ைப..!

உன் �ன்னைகைய மட்�ம் சிைறபி�க்கவில்ைல..,

நம் நட்ெப�ம் பயணக் �றிப்�..!

உன் �ன்பங்களின் பக்கங்கைள�ம் அ�பவமாய் சிைற பி�த்த� நம் பள்ளி
நாட்களின் நாட்காட்�..!

இன்�ம் மறக்கவில்ைலய� உன்

இைமகளில் அ�க்க� கசி�ம் �ளிக�ம்..,

அதில் சற்ேற கைரந்த என் மன�ம்..!,

அைவ நட்�வட்டத்தால் �ன்னைகயாய் மாற்றப்பட்ட சில கணங்க�ம்..!



நான் ேவண்�வ� உன் இ�ள் �ழ்ந்த வாழ்வில்..,

�ரியக்கதிர்கள் மட்�ேம..!

அன்�த் ேதாழிேய

ேகா� அர்த்தங்கள் நிைறந்த என் �ய்ைம அன்�டன்.., பிறந்தநாள்
வாழ்த்�க்கள்..!

 

 

 

 

 



நீயின்றி

வாழ்ெவ�ம் நீண்ட ரயில்பயணத்தில்..,

பாதியில் தவறவிட்ட �த்தக தாள்களாய் "நீ"..!

உன் ெமௗன வாசகங்களி�ம்.,

அன்றாட உைரயாடல்களி�ம்,

பிரம்மித்�ப் ேபானவன் "நான்"..!

இன்�,

ெதாைலந்த பாைதேயா�ம்,

ஏற்க இயலாத இழப்�கேளா�ம்.,

நீயின்றி கடக்�ம் என் வி�யல்கள்,

என் அழகிய நாட்களின் கணங்கள்..,

அத்தைன விைரவில் என்னிடம் நிைலக்கவில்ைல...!

நீயற்ற என் நாட்கள்..,

அன்ைனயற்ற �ழந்ைதயின் ��றல்களாய் ெவ�த்�ச்சித�கிற�..!

வந்�வி� என்ேனா� என �றம�த்ேதன்..!

இன்� வழிதவறிப் ேபான� என் வாழ்க்ைக..!



நீயற்ற என் வானம் இ�ண்� ேபாகவில்ைல..,

இல்லாமல் தான் ேபானத�..!

பிறர்க்கான உன் தியாகங்க�க்�ள்.,

மைறந்� �ழ்கிப்ேபானத�..,

என் காத�ம்..!

இப்ேபா� நிைனத்தா�ம் ��றிப் ேபாகிற� �ழந்ைதயாய் என் மனம்..!

மறந்திட நிைனக்ைகயில் வலிக்�த�..,

உன்ேனாடான என் அன்றாட நாட்களின் நிகழ்�கைள..!

சப்தமில்லா கதறல்களில் என் உள்ளம்..,

�தன்�தலாய் உ�கிப் ேபாேனன� உன் இழப்பில்..!

கடக்கின்ற ெபண்கள் உன்ைன மட்�ம் நிைன��த்த..,

நிைனேவா� மட்�ம் வாழ்கிற� என் காதல்..!

ேபாரா�க் ெகாண்��ந்த என் வாழ்விற்� அர்த்தங்கள் தந்�விட்�..,

என் மனக்�ளத்தில் கவைலகள் நிரப்பிச் ெசன்றாய்..!

உன் நிைன�கைள �மக்�ம் ஓர் உயிராய் வாழ நிைனத்த உயிரின் நிைன�..,

உன் ஒவ்ெவா� நாளி�ம் நிைன�ட்டப்ப�ம்..!

என் மனதில் உள்ளைத வ�ப்பைத தவிர என்ன ெகா�க்க ���ம்
என்னால்..?



இைத ப�க்ைகயில் ஏற்ப�ம் பற்பல உணர்�கேள..,

உனக்கான என் "பரி�"..!

 



ெபண்ைம

ெசவ்வானக் �ட்டத்தில் ெமன்ைமயாக ேமகங்களாய்...,

சற்ேற சாந்தமான ெபண்மன�...!

வாழ்ேவா� ேபாரா�ம் ேபார்க்களம் தான் எத்தைனேயா உனக்�...!

இ� விழிகேளா� க�ைணயின் கண்ணீர் மட்�மல்ல உனக்�..., கண்ணீரின்
�வ�கைள எ�திப்ேபான எ��ேகாலின் பரிவர்த்தைனக�ம் உனேத..!

�ன்னைகச் சாவிகைள ஏேதா இரயில் பயணத்தின்

கணங்களில் தவறவிட்டாேயா..,

அன்றி கன�களின் சிற்ப்பிக்�ள் ஒளிந்� ேபானேதா?

ெதாைலத்த உனக்கான நிமிடங்கள்,

இன்� பிறரின் ேகளிக்ைகப் ேபச்�க்களாய்..,

ேபா�ம் உன் பாைலவன கள்ளிச்ெச�யின் கதாப்பாத்திரம்..!

சிைறகளின் வாயில்கைள தகர்த்தி �திதாய் அவதரித்தாலன்றி உன்
�தந்திரம் ெதா�வானமாய்..!

ெமன்ைமயின் சிகரங்களில் உன் மனப்பறைவயின் �தந்திர

பறைவயாய் சிற�கைள பறக்கவி�..!

 



 



பிறந்தநாள் வாழ்த்�க்கள்

ேதாற்�ப்ேபாேனன் ேகாபப்ப�தலில் �தன்�ைறயாக..,

என் சே௧ாதரா...உன்

நைகச்�ைவ நயங்களால்..!

ெநகிழ்ந்� நின்ேறன் சற்ேற..,

கவைலகள் மறந்திட ெசய்�ம்

உன் யதார்த்தப் ேபச்�க்களால்..!

��திர்க்�ம் �ன்னைகயில்

'விஷம்' என்ற உன் வார்த்ைதகளில் உணர்ந்ேதன்..,

தங்ைகைய சீண்�ப்பார்க்�ம் அண்ணணின் ��ம்�த் தனத்ைத..!

காைலயில் ஒ� காைல வணக்கம்...,

மதியம் உண� ��ந்ததா என்ற வினவல்...,

மாைலயில் வாக்�வாதங்கள்... என

அன்றாட நாட்�றிப்பில்

தவறவிட்ட நிகழ்�க�ம் பதிவாகிய�

அவரவர் ெசல்ேபசிப் �லனத்தில்..!



உன் அன்ைன ேபால் உன் வரைவ �வி�ம் எதிர்ேநாக்கிய நாள் இன்�..!

ெவற்றிகள் �வியட்�ம் வாழ்வில்

வசந்தம் வீசட்�ம்

ெவளிச்சம் ஒளிரட்�ம்

நித்த�ம் உன் ெபா�தாகட்�ம்

ெநா�கள் உன� ப�களாகட்�ம்...!

என்�ம் இன்பம் உன் வாழ்வில் ெப�கட்�ம்...!

உனக்� இந்த தங்ைகயின் பிறந்த நாள் வாழ்த்�க்கள் அண்ணா....

வாழ்த்�க்கேளா� என்�ம் உன் தங்ைகயின் அன்�ம்...

 



கைலகள்

அபிநயங்கள் அரங்ேகற்றப்ப�ம் ேமைடகளில்,

அழிந்� ேபான கலாச்சார மிச்சங்கள் எச்சங்களாய்..!

நவீன கைலகள் தான்ேதான்றிப்பறைவயாய் உலவ..!

சிட்�க்��வியாய் என் தமிழ்க்கைலகள்...

ெதாைல�ர அைலவரிைசயில்.!

சிைதந்த சிட்�க்��விக்� "ெபா�� வணங்கி" மலர்க�டன்

சின்னஞ்சி� கல்லைறக் க�தம்..!

பட்�ப்ேபான காவியக்கைலக்�,

நவீன எ��ேகாலில் மரணமடல்..!

விழிேயாரக் கண்ணீரின் ஒற்ைறத்�ளியில் உதித்� நின்ற

உரத்�ப் ேபான உள்�ணர்�கள் அைவ..!

 

 



மனித மனம்

என்�ம் அைமதியாக இ�க்�ம் உன் நிமிடங்கேள பிறரின்
பரிகாசங்க�க்காய் விைல ேபாவைத ஒத்திைக ெசய்கிற�..!

என்னால் உணர��கிற�.., ஒவ்ெவா�வரின் �கத்திைரக�ம்..,

ெவற்�ச் சிரிப்�க�ம்..,

அவற்றால் ெநாந்�ேபான என் இதய�ம்..!

இன்� ேபாலிச்சிரிப்ேபா� மட்�ம் நின்� ேபாவதில்ைல மனிதமனங்கள்..,

�கத்ேதா� ஒன்றிப்ேபான �க��கேளாேடதான் தன்ைன அறி�கம் ெசய்�
ெகாள்கிற�..!

மனிதேம,எங்ேக ெசன்ற� நம் �ன்ேனார் விட்�ச் ெசன்ற பண்�க�ம்
ப�ைமைய மதிக்�ம் �ைறக�ம்..!

சாளரத்தின் வழி ேதான்�ம் நிலைவ�ம் எட்�ப்பி�க்க நிைனக்�ம் உன்
எண்ணங்க�க்�ப் �ரிய ைவ,

நீ நிைனப்ப� உண்ைமைய அல்ல..,

உ�வகத்தின் விளிம்ைப...!

நீ ப�க நிைனப்ப� கடல் நீர் அன்�..,கானல்நீர்..!

உ�வங்க�ம் பிறர் மீதான உன் எண்ணங்க�ம் பிரிெதா�

மாற்�க்க�த்�க�ம்,



உன் மீ�ம் பிறரால் ேதான்றப்பட சிலகணங்கள் ஆகிவிடா�..!

உண்ைமகளின் �வ�கேளா� வாழ்ந்�விட்�ப் ேபா...!,

தி�ம்பத்தி�ம்ப உன்ைன �மக்க �வி�ம் தவமி�க்�ம்..!

 

 



ெநகி�ம் நிைன�கள்

மழைலப் ப�வத்தில் �கமாய் பயணித்த ெநா�கள்,

இன்�,

நகர்பனியின் ஊ��வலாய்,

பிரதிபலிக்கிற�..!

வயைத விட காலம் அதிவிைரவில் கைரகிற�..!

ஒ� பாகம் அைலேபசியின்அ�ர்வங்கள்..!

ம� பாகம்

அ�வலக ஆடம்பரங்கள்..!

சற்ேற தி�ம்பிப் பார்த்ேதன்..,

என் ��ம்வய� நிைனவைலகைள..!

ேத�த்ேத�த் தின்ற ேதன்மிட்டாய்..!

ேப�ந்ைத விட்� விட்� விைளயா� வீ� வந்த என் நட்� வட்டங்கள்..!

�ட்� ேபாடாத எல்லா �த்தகத்தி�ம் ஒளிந்தி�ந்� கண்சிமிட்�ய
மயிலிற�கள்..!

ேடாராவின் பட�டன் சிதறிக்கிடக்�ம் ேநாட்�கள்..!

பள்ளிைமதான �ள்ெவளிகள் அரட்ைட அரங்கமாய் உ�மாற,



அன்றாடம் கைத ேகட்�ம் �ற்றி நின்ற மரங்கள்..!

வி��ைற ��ந்தைத எண்ணி வ�ந்திய ஞாயி�க�ம்,

நண்பர்கைள கண்ட �ன்னைகயில் �ல�ம் திங்க�ம்

என கடந்த� என் பள்ளி நாட்காட்�யின் தாள்கள்..!

இப்ேபா� நிைனத்தா�ம் நிஐமா�ம் ெநகிழ்�கள்...!

 

 

 

 

 



பிரி�

நிைன�கள் ஏேனா வாட்�ய�..,

நீ இல்லாத நிமிடங்களில்..!

கன�கள் ஏேனா கைலந்த�..,

நீ ேதான்றாத கனவானதால்..!

உயி�ம் ஏேனா உ�கிய�..,

உன்ைன மறக்க நிைனக்�ம்..,

'ஒவ்ெவா� வினா��ம்'..!

நா�ம் ஏேனா சிந்தித்ேதன்.,

நீ ஏன் இல்ைல...

என்ேனா� என்�..!

கால�ம் ெசான்ன� 'பிரி�' எ�ம் பதிைல..!

 



நிைன�களில் நீ..!

எட்டாத �ரத்தில் நீ இ�ந்�ம்..,

ெதாட்�விட �ய�ம்

'நிமிடங்கள்'..!

உனக்காக ஏங்கிவி�ம் எண்ணமாய்..,

காத்தி�க்க ைவக்�ம்

'கணேநரம்'..!

என்றாவ� சந்திப்ேபாம் என்�தான்..,

ஏணியாய் காத்தி�ந்தேதா..,

'உன் நிைன�கள்'..!

 



நிைன�கைளத் ெதாைலத்ேதன்..!

கனவில் வா�ம்

கணங்கள் �ட..,

ெதாைலயாத நிகழ்� ேபான்ற�..!

ஆனால்..,

நனவில் வா�ம்

நிமிடங்கள் �ட..,

நிைலக்காமல் நீங்கிச் ெசன்ற�..,

உன் நிைன�கைளத் ெதாைலத்த நிமிடங்களில்..!

 

 



இதயெம�ம் �த்தகம்..!

வாசிக்க ��யாத

நாவலின் பக்கங்கைள..,

�ரட்�விட இயலாத

விரல்க�க்�ம் ஆைசதான்..!

உன் மன எண்ணங்கைள ேசகரித்த

இதயெம�ம் �த்தகத்தின் பக்கங்கைள

ஆவ�டன் �ரட்�ப் பார்க்க..!

 



என்னவள்

'காற்�க்�ம்' ஆைசதான்..,

என்னவைள தீண்�ச்ெசல்ல..!

'நில�க்�ம்' ஆைசதான்..,

என்னவளின் �கத்ைத ரசிக்க..!

'விண்மீ�க்�ம்' ஆைசதான்..,

என்னவளின் �ன்னைகையக் காண..!

 

-'எனக்�ம்' ஆைசதான் ெந�நாட்களாய்..,

என்னவைள ஒ��ைறேய�ம் காண..!

 



உன்ைனக் கண்ட ெநா�..!

கணேநரக் கற்பைன�ம்,

கைலந்� ேபான�..!

விழிேயார இலட்சிய�ம்,

விலகி்ப் ேபான�..!

கன�க் ேகாட்ைட�ம்,

கைலந்� ேபான�..!

'உன்ைனக்கண்ட அந்த ெநா�'..!

 

 



உன் நிைனேவா�..!

காலத்தின் �த்தகத்தில்..,

கைலந்�ேபான பக்கங்கள் 'நாம்'!

நிகழ்�களின் பி�யில்..,

நீங்கிவிட்ட நிைன�கள் 'நாம்'!

கால�ம் ேசர்க்கவில்ைல..,

நம் நிைன�க�க்� உயிேராட்டம் தரம�த்�..!

நிகழ்�க�ம் ேசர்க்கவில்ைல..,

நிைன�கள் ஏேனா ெதாைலந்� ேபானதால்..!

'நான்' உன் நிைனேவா� என்றறிந்த ேவைள..,

'நீ' ெதாைலத்� விட்டாய் என் ஞாபகங்கைள..!

 



ேபச நிைனத்ேதன்,..

நிலேவா� ேபசத்தான் நிைனத்ேதன்..,

அ�ேவா..,

என்ைனவிட்� ெவ��ரம்..!

விண்மீேனா� ேபசத்தான் நிைனத்ேதன்..,

அ�ேவா..,

கண்ைணவிட்� ெவ��ரம்..!

கதிரவேனா� ேபசத்தான் நிைனத்ேதன்..,

அ�ேவா..,

என்ைனேய எரித்தி�ம்�ரம்..!

உன்ேனா� ேபசத்தான் நிைனத்ேதன்..,

நீேயா..,

என் கன�கைள மதிக்காத மனநிைலயில்..!



பிறப்�

ஒ� �ைறயாவ� காற்றாய்

பிறக்க நிைனத்ேதன்..,

'�ல்லாங்�ழலில் இைசயாகிவிட..'!

ஒ� �ைறயாவ� மலராய்

பிறக்க நிைனத்ேதன்..,

'பனித்�ளியில் திைளத்�ப்ேபான இதழாய் மிளிர..'!

ஒ� �ைறயாவ� மின்மினியாய்

பிறக்க நிைனத்ேதன்..,

'ஒளச்�டரின் ஒளி அைலயாய் உலா வர..'!

ஒ� �ைறயாவ� உன் இலட்சியமாய்

பிறக்க நிைனத்ேதன்..,

'நீ என்�ம் நிைனக்�ம் த�ணங்க�க்காய்..'!

 

 

 



 

 

 



பிரி�

ேசாகத்தில் ேசார்ந்�ேபான

இைமக�க்� தான் ெதரி�ம்..,

உன் பிரிவின் உயரம்..!

அந்த இைமகள்தான்..,

நீ இயற்�ம் வாழ்ெவ�ம் நாவ�க்�..,

'��ைம �க�ைர'..!

அந்த இைமகள்தான்..,

நான் இயற்�ம் கனெவ�ம் கவிைதக்�..,

'ெதாைலயாத ���ைர'..!

 



ெமௗனம்

அழகிய �ன்னைகக்கரங்களில் சிக்கிக்ெகாண்ட..,

உன் �ன்��வல்கள்..,

�ைதந்�ேபான� எதனாேலா..?

விழிேயாரப் பார்ைவயில் பதிந்�விட்ட..,

உன் நிைன�கள்..,

ெதாைலந்�ேபான� எதனாேலா..?

�கங்க�ம் நிமிடமாய் ேதான்றிவி�ம்..,

உன் மகிழ்�கள்..,

மைறந்� ேபான� எதனாேலா..?

சந்திக்�ம் ேநரங்களின் கணப்ெபா�ைத விட..,

சிந்திக்�ம் சிலமணித்�ளி அதிகம்தான்..!

என்றா�ம் பதில் இல்ைல..,

உன் 'ெமௗனம்' ஒன்ைறத் தவிர..!

 

 



 



நில�

அைனவர் மனைத�ம்

வாசிக்க ெதரிந்த எனக்�,,,

நிலேவ..,

உன் �ன்னைகயின் அர்த்தத்ைத,,,

�ரிந்திட ெதரியவில்ைல..!

அதற்� அகராதியி�ம் அர்த்தம் இல்ைல..!

 

 

 



இ�வா �தந்திரம்..?

தீரவில்ைல

�தந்திரதாகம்..!

கிைடத்�விட்டதா �தந்திரம்

ெபண்ணியத்திற்�..?

கிைடத்�விட்டதா �தந்திரம்

வாழ்விற்�..?

நாட்�ற்� �தந்தரெம�ம்

அைடெமாழிதான் எச்சம்!

ஆம்..!

ெதாைலந்�ேபாகிற� கலாச்சாரங்களின் �வ�கள்..!

இ�வா �தந்திரம்..?

�ைதந்�ேபாகிற� பண்பாட்�ன் தளிர்கள்..!

இ�வா �தந்திரம்..?

எங்கி�ந்ேதா ெபற்�விட்ட பண்பா�,கலாச்சாரம்,

நிர்ணயிக்கிற� நம் வாழ்ைவ..!



இ�வா �தந்திரம்..?

அன்னியரிடம் அ�ைமயாய் அன்�,

நமக்�ள் நாேம அ�ைமயாய் இன்�..!

ெபண்ணியத்தின் கண்ணியம்

சிைத��த்தப்ப�கிற� வைலதளங்களில்..!

இ�வா �தந்திரம்..?

வைரயைறயில்லா �தந்திரம்

வழிவ�ப்பேதேனா சீர்�ைலைவ..!

இ�வா �தந்திரம்..?

ஊடகத்திைரயின்

பிண்ணணியில் திண�கிற�..,

ெபண்ணிய �தந்திரம்..!

எல்ைலமீறிய �தந்திம்..,

�ைதக்�ழியின் கரங்களாய் வரேவற்கிற�..!

ஒற்�ைமயில் திைளத்த�

அன்ைறய பாரதம்..!

உற்றார் ��தி படர்ந்தா�ம்,



பதறாத ெநஞ்சங்க�டன்,

இன்ைறய பாரதம்..!

மரணத்தின் த�வாயில்

ெகாண்�ெசல்�ம் ஊடகம்..!,

�யக்கட்�ப்பாடற்ற �தந்திரத்தின்

இழி��ைறயால்..!

இ�வா �தந்திரம்..?

நம்ைம ஆண்டவரின்

எஞ்சிய கலாச்சார�ம்.,

பண்பா�ம்.,

நம் வாழ்வின் பக்கத்திற்�

�ன்�ைரயாய் �ன்வர..,

���ைர எய்திய�

நம் ெநறி�ைறகள்..,

உலர்ந்த மலர்ெகாத்�களாய்..!

ேவண்�ேமா இத்த� �தந்திரம்..?

எங்ேக நம் தியாகிகள் வழிநடத்திய �தந்திரம்?



எங்ேக அகிம்ைச �தந்திரம்..?

 



சந்திப்�

பிரிகின்ற கணங்களில்..,

நீர்த்�ளிகளின் பிம்பமாய்..,

'நீ�ம்'..!

கைரகின்ற கணங்களின்..,

கண்ணீரின் அ�வியாய்..,

'நா�ம்'..,

மீண்�ம் சந்திப்ேபாம்..,

பிரியாத ெநா�களின் 'வாயிலில்'.,

கைலயாத கன�களின் '�ன்னைகயில்'.,

'என்றாவ� ஒ�நாள்'..!

 



அவள்

ேதடல் என்பதன் ெபா�ள்

அவளின் 'ெமௗனம்'..!

என் உயிர் என்பதன் ெபா�ள்

அவளின் 'விழிகள்'..!

அவளின் விழிகளின் ..,

விளக்கம் 'நான்'..!

 

 

 

 

 



இன்ைறய நிைல

 

வாழ்வின் மாற்றங்கைள வரேவற்�..,

வாழ்ந்�ெகாண்�தான் இ�க்கிேறாம்..!

�ன்னைகயின் ெபா��கைள �றம்தள்ளி,

��ெமாழியின் �ைன�கைள வரேவற்கிேறாம்..!

 

கன�கள் கண்ணா�யின் பிம்பமாய்..!

காலங்கள் அர்த்தமற்ற கணங்களாய்..!

ெதாைலந்� ேபா�ம் விநா�க�டன்..,

ேதான்றாமல் ேபாகிற� தனிமனித எண்ணங்க�ம்..!

 

விைர�ம் பறைவயின் சிறகாய்...

விஞ்ஞானத்தில் உல�கிேறாம்..!

வி�ம் கணங்களில் விஞ்ஞானம்..,

விரிப்பதில்ைல தன் சிறைக..!



உண்ைமகள் ஒளிந்�ெகாள்கிற�..,

உைரயா�ம் கணங்களில்..!

 

பண்�நலைன விைதத்தவர்களின் கல்லைறயில்.,

பாரமான� "காய்ந்த மலர்க்ெகாத்�"..!

பணத்ைத ஈந்தவர்களின் கால�யில்.,

வர்ணமலர்கள் "அர்ச்சைணப் �க்களாய்"..!

 

வாழ்வின் ப�நிைலகேளா�ம் .,

வா�ப்ேபான எண்ணங்கைள �மந்�ெகாண்�ம் - சிலர்

ஊடகங்கள் ெபா��ேபாக்காய் உலாவர..,

ஊ���ம் நிசப்தங்களின் அைலகள்..!

 

களங்கைர விளக்கின் �டர்இ�க்க..,

மின்மினியின் ஒளிைய ேவண்�ம் - சிலர்

கடல்நீர் விரிந்தி�க்க..,

கானல்நீைர வியாபிக்�ம் - சிலர்..!



 

வாழ்வதற்கான வாழ்க்ைககள்..,

வழிகாட்�தல்கள் இ�ந்�ம் வீணாகிற�..!

மகிழ்வதற்கான த�ணங்கள் இ�ந்�ம்..,

மைறந்�ேபாகிற� மனித உணர்�கள்..!

 

எதிர்கால ேதைவயின் உந்�தல்கள்..,

எதிெராலிக்கின்றன இைட��களாய்..!

இயற்ைகயின் இ�ப்பிடங்கள் ெதாைலந்தன..!

வி�பட்ட ேவளாண்ைமயின் ேவர்கள்..,

�ளிர்வி�ம் கட்�டங்க�க்� நிகராய்..!

 

 

 

 

 

 



 

 



�ற்றப் பத்திரிக்ைக..!

விைலயில்லாத ெவ�ைமகளாய்ப் ேபான�..,

நம் எதிர்காலக் கன�கள்..!

பற்றி எரி�ம் உள்ளங்களின் �வ�கள்..,

நிர்க்கதியாய் நிராைசக் �ழிக்�ள் �டப்பட்ட�..!

கற்றால் மட்�ம் கன�கள்

காட்சிக்ெகட்�ம் அ�வானமா..?

அன்றி.,

உண்ைமயின் �வ�களில்,

உயர்�கள் சாத்தியமா..?

ெபண்மனம் ��றிப் ேபா�ம் பிதற்றல்களில்..,

நிசப்தமாய் உள்ளி�க்�ம் ��ரக் �ரல்கள்..!

இன்�ம் ெவளிேவடமா..,

பிறக்�மா உன் �தந்திரம்..?

�ைகப்படங்கள் பரிகாசமாய்ப் ேபாக..,

பரிநமித்த கன�கள் உன் கண்ணீரின் மார்க்கமா?



வாழ்வாதார ேவர்கள் சிைதந்த நிைலயில்..,

அன்றாடத் ேதைவக�ம் ��ங்கிப் ேபான�..!

தைலவிரிக்�ம் ஊழல்கள்..,

ஒளிந்� மாய்ந்த உண்ைமகள்..,

ெகா�க்கல் வாங்கல்களாய் கல்விகள்..,

உயிர்ெகால்லிகளாய் பணிநி�வனங்கள்..,

மாணவியாய் உ�வான அன்றிலி�ந்�..,

பணியாளராய் ேம�ேகற நிைனத்�..,

என் விதியில் நாேன சதிெசய்�,

க�கிப் ேபாேனன்..,

பணசாம்ராஐ்யச் சிைறத்தீயில்..!

என் மன�ள் நாேன,

தாக்கல் ெசய்� ெகாண்ேடன்,,,

ஒ� �ற்றப் பத்திரிக்ைக..!

மிரட்�ம் ச�கத்தில்..,

வாசிக்க மனமின்றி..,

எ�த்�களின் எழிேலா� ��ெவய்திேனன்..!



 

 

 



ெசாற்கள்

விவாதங்களின் வீரியத்தில் வீழ்ந்த என் யதார்த்தங்கள்..!

என் எண்ணங்கைள சிைறபி�க்க வா�ம் சிற்றில்களாய் பலர்..!

தனிைமக் கரங்கள் என்ைன அ�த்திக் �றைவக்�ம் சில ெசாற்கள்..!

ஏெனன்� �ரியாத வாழ்ேவா�.., என் �ன்னைக மட்�ம் எப்ப� சாத்தியம்..?

உணர்கிேறன்...

வீழ்ந்� வி�ம் ெபண்ைம...! எ�வாயி�ம் அன்�.., �ைளக்�ம்

ெசாற்களின் �ர்ைமயில்..!

�ைளத்த ெநா�களில்... கண்ணீர் கணக்கவில்ைல..., ெவ�ைம வி�த்த
அைழப்�களில் வீண் �ைமயான�..!

 

 



இதயத்தின் நிசப்தம்

வாழ்வின் கணங்கள் அைனத்�ம் வலிகளாய் நிைறந்தி�க்ைகயில்.. இன்�
உன் வார்த்ைத�ம் சிைதத்�வி�ைகயில் மரத்�ப்ேபாகிற� மனஅைற
��றல்க�ம்..!

அன்றாட என் ெபா��களில் உன் ஒற்ைறெநா�க் காத்தி�ப்�க�ம் என்
மனைத �ரிைகயில்.., நீ மட்�ம் வார்த்ைதகைள என் கண்ணீ�டன் சலைவ
ெசய்கிறாய்..

என் அன்றாடப் ெபா��கள் உன் நிைன�க�டன் கடக்ைகயில்.., எனக்காய்
அளித்த உன் சில ெநா�க�ம் சினமாகத்தான் பிறக்�ம் என்றால் அதற்�
உன் ெமௗனெமாழிேய அளித்�வி�.. நிைன�க�டேன வாழ்ந்தி�ேவன்..,

அழகான த�ணங்கள் வலித்தா�ம் அ� அழேக..! ேபா�ம் என்
வாழ்க்ைக...!

 

 

 

 



உன்ைன ேத�

என்�ள் ெதாைலந்த பைழய கண்ணா�யின் நகல்கள் இன்� உன்னால்
பிரதிபலித்த�..!

உன்ேனா� த�ணித்த கணங்கள் என் �ன் ெஜன்ம ேதடல்களின்
�கவரிைய மீட்� வ�ம் பக்கங்கள்..!

உன்ேனா� என்றால் வாழ்க்ைக ஒ��ைறயா என்ற �க்கங்கேள கண்�ன்
கைத ேபசி�ம்..!

என் வழி ெந�கி�ம் கன�கள் நிைறய.., விழிகள் மட்�ம் வின�ம் உன்
�வ�களின் அைடயாளம்..!

 

 



ஓர் மைழநாளில் நான்

யா�மற்ற என் ெபா��களில் மைழத்�ளிகளின் ஓைச�டன் ..,

இ�க்கமான மனநிைலயில் கண்ணீர் ேதங்கியப� ெவறித்�ப் பார்த்த
விரக்தியில் அைசவற்ற என் க�விழிகள் ..!

கண்ணீர் சிந்த மறந்த நிைலயா அன்றி மரத்த நிைலயா என்பேத ேதாழியின்
��ம்�த் ெதா�தல் உணர்த்�ைகயில்.., சட்ெடன நிைன�கள்
தி�ம்�கிற�..!

கண்ணாம்�ச்சி ஆட்டம் ேபால் என் வாழ்க்ைக ேகள்விகளின் நிதர்சனத்தில்
பயணிக்க.., உண்ைம நிைலகள் இ��க்�ள் ஒளிந்ததா அன்றி மைறந்ததா
என்ப� ஐயமாகேவ ெதாைலந்திட.., இ�ள் வி�க்�ம் ஒளி வினவி
நிற்கிேறன் கார்ேமக �ட்டத்தின் ந�வில்..!

பைழய நிைன�கள் �ற�டன் �ளியாய் சில்லிட.., என் கண்ணீரில் உன்
பிம்பத்ைத அழிக்க �யல்கிேறன்.., உன் பிம்பம் என் இைமகளில்..!

அைனத்ைத�ம் அழித்� ேபாக எண்�கிேறன் மீண்�ம் என் தனிைம
கன�க்�ள்.., நீ நிழெலன்� உணர்ந்�ம்...! என் இ�ப்பிடம் ேசர்ந்�
விட்ேடன்.., கன�கைள ெகாைல ெசய்� வி�வதாய் எண்ணி, என்ைன
நாேன ஏமாற்றிக் ெகாண்�..!

 



ஓர் காைல ேநரம்

சில்ெலன்ற இளந்�ரல் பனியில் நைனந்திடாமல் ேமகப் ேபார்ைவ
உ�த்தியி�ந்த மைலகள்... அத�டன் கண்ணாம்�ச்சி ஆ�ம் சின்னஞ்சி�
பறைவகள்...

எப்ேபா�ம் ேபால் என் பயணம்...

வழி ெந�கி�ம் காணக்கிைடத்த வழிக் காட்சிக�டன் என்னில்
மழைலயின் ஏக்கமாய் தவித்� ஒளிந்� ெகாண்��க்�ம் உன்
நிைன�கள்...,

பாடல்களி�ம் ஒ� ெநா� நிசப்தத்தி�ம் எனக்�ள் மட்�ம்
இடறிக்ெகாண்��க்�ம் யாரிட�ம் பகிரப்படாத உன் நிைன�கள்..!

 

 

 

 

 

 

 

 



நிைன�களின் ஆழம்

அன்றாட �ன்னைககளிடம் ஒளிந்�ேபான கண்ணீர் தடயங்களின் தாைர..,
நிைன�ச் �வ�களின் க�த்ைத ெநறிக்கிற�...

�கமான நிைன�கள் ஆழ்கிணற்றின் ஆழம் ேவண்� விண்ணப்பித்�
நின்ற� தற்ெகாைலக்�..!

நிைன�களின் ஆழத்திற்� இைணேய�ம் சான்றாவதில்ைல.., ேநசித்த
உள்ளம் நிஐத்�டன் உயிர்க்ைகயில்..!

 

 

 

 



அவள்

ஏைழப் ெபண்ணின் நித்திைரக் கன�களின் விளக்�கள் ெம�வாய்
மங்கிப்ேபான� சைமயல் அைறயின் �ைலயில் சிைறப்பட்�...

திறைமகள் விைலேபசப்பட்டதன் கணங்களில் ஏைழயின் இ�தி பயண
ேநர�ம் �றிக்கப் ப�கிற�..!

உண்ைமக்கான ஆதாரங்கள் அழிக்கப்பட்ட �வ�களின் ேவர்களாய்..!

கற்ப�ம் கள�க் �டத்திடம் என்ற நிஐங்களின் நிராைசயில் அவள்
கன�கள் விழி��ன...

 

 



உன்னில் நீ

கலங்கிய இதய�ம், ஆதரவற்ற �ைமகளின் அ�த்த�ம் உன் திறைமகைள
அழிக்�ம் ஆ�தம்..!

உன்ைன நீேய பலப்ப�த்�வைத விட உற்ேறார் ஆ�தல் �ட நிைலயிழக்க
ைவக்�ம்...,

பலவீனக் கண்ணீைர அளித்�ச் ெசல்�ம்..!

அைனத்தி�ம் வி�ந்� பிறரிடம் ெபறப்பட்ட ஏளனங்கைள�ம் எறித்�விட்�.,

உன் வழியின் மண்�கழ்கைள�ம் பத்திரப் ப�த்�.., இலட்சியப் பாைதகள்
மன்றா� நிற்�ம் உன் வழிெந�கில் பாதம் �மக்க..!

 

 

 

 

 

 

 



ெபண்ைமக்ேகார் வழிவி�

யதார்த்தங்களின் நித்திைரக்�ள் ெதாைலக்கப்பட்ட ெபற்ெறாரின்
அச்சங்கள்.., சிறெகா�ந்�ம் கனாச்சித்திர �ல்ெவளிக்�ள் இடறிக்கிடக்�ம்
ெபண்ைமயின் கன�கள்...

ெபண்ணிற்ெகன இைழக்கப்பட்ட அநீதிகள் இன்� சாதிக்க எண்�ம்
ெபண்ணின் ஆைசக்கன�களின் ஆரம்பப் �ள்ளிகள் ஒவ்ேவார் வீட்�ன்
அைறக�க்�ள் கண்ணீராய்.., இ�ளில் கைரந்� ேபாகிற�..!

ெபண்ைமக்கான �தந்திரம் பாரதியின் கனேவா� பகல்கனவாய் பரிநமித்�ப்
ேபான�..!

உரக்க கத்தி அழ நிைனக்�ம் பதி�கள் எல்லாம் இர�ேநர ேவைளயி�ம்,
தைலயைண தாங்கிக் ெகாள்ளப்பட்ட ெமௗனியங்களாய்..!

ெபண்ைமக்ேகார் வழிவி�ங்கள்.., ஆண்வர்க்கத்தின் பாவத்தால்
சிதிலங்களாய் சிைதக்கப்பட்ட

ெபண்ணியத்தின் சாதிக்க நிைனத்த தடயங்களின் தாைரகள்..

ஆணிணேம உன்னால் அச்சப்பட்� தன் மகள்கைள காக்க நிைனக்�ம்
ஒவ்ேவார் ெபற்ேறாரின் மனேவதைன�ம்.., வீட்�ற்�ள் �ைதக்கப்பட்ட
ெபண்ைமயின் க�கிப் ேபான கன�ச்சிற�களின் ேவதைனகளில்
காணப்பட்ட வலிக�ம் உன் ஆனந்தம் என்றால் மனிதம் மரணித்�ப்
ேபாகவில்ைல.., அகராதியில் மனிதத்தின் ெபா�ள் தான் தற்ெகாைல
ெசய்� ெகாண்டன..! 

 

 



அவள்

சி�ைமயிேல அ�பவங்களின் ெதா�ப்ைப ஒட்�ெமாத்தமாய் அள்ளிக்
ெகாண்டவள்..!

காதற்கன�கள், என எல்லா ெபண்ைமேபால இளைமக்கால கன�க�க்�
இடம் தராமல் நீண்ட அவள் பயணங்கள் இலட்சியப் பாைதகளின் ேதடலில்
மட்�ேம..!

ஒவ்ெவா� சாதிக்க எண்ணிய கணங்கைள�ம் சிைதக்கப்பட்ட
�ழ்நிைலகள் சிைறபி�க்க..,

ெபண்ைம எ�ம் �ற்பாைவ �ழிைலக்�ள் கட்டப்பட்� தத்தளிக்க.., அவள்
�ரேதசக் கன�கள் கடேலார காற்றில் அ�த்�ச் ெசல்லப்பட்ட மணல்
�கள்களாய்..!

 

ெதாடக்கமறியா ெத�ேவாரத் தளிர்களாய்..,

அவள் சாதைனக் கன�கள்..!

 



உறக்கம்

பாைலவன மைழ ேபால்  இைடெவளிகளின் ரணத்திற்�ப் பின்  

என் பார்ைவயில் அவன்..!

பகிர்ந்�ெகாள்ள  

பல நிைன�கள் இ�ந்�ம்..,  

ம�னத்தி�ம் கண்ணீரி�ம்

நகர்ந்� ெகாண்��ந்த நாழிைககள்..!

விழிகளின் ெமாழிகைள �தலாய் உணர்கிேறன்..!

என்னவேன..,

வா�ப் ேபான என் உயிர் இன்� உன் சந்திப்பால் உயிர்ெபற ..,

�க்கிலிடப்பட்ட �க்கங்கைள �மக்�ம் என் இர�கள் உன் �ரத்தால் ...!

இன்�.., �� உலகின் தடயங்க�டன் நி்ம்மதியாய் என்  

நித்திைரக்கன�கள்..!

 

 

 



சிைதக்கப்பட்ட என் கன�கள்

அைனவரின் ெவற்�ப் பி�ப்�களில் ெநா�ங்கிப் ேபான� என் ஆைசக்
கன�கள் மட்�மல்ல.., ஒட்�ெமாத்தமாய் �ைதந்� இன்� கடலைலயில்
அ�த்�ப் ேபான கிளிஞ்சல்களாய் ஓரமாய் என் திறைமக�ம் ஒ�ங்கித்தான்
நிற்கிற�..!

இன்�ம் ஏன் பார்க்கிறீர்கள்.., என் ஆைசகள் உங்க�க்� எறிபந்தாக
ெகா�த்�விட்�..., இன்� கானல்நீேரா� எதற்கிந்த ஒப்பந்தங்கள் ? என்
பாைதகளில் ெதரிந்�ம் உ�வங்காட்�யின் சில்�கைள வழிெந�க
விைதத்�விட்�.., உன் வழிைய ெதரி� ெசய் என்பதன் நியாயத்தில்
இப்ெபண்ைமயின் இலட்சியப் படலங்கள் ெமௗனியத்தால் மர்மேதசம்
ேபான�..!

உங்க�க்� ெதா�வானம் என்றேபா�ம்.,.,

என் திறைமக்கான சான்ைற அைட�ம் ஆைச ஒன்�ம் ேபராைசயாய்
எனக்�த் ேதான்றாத ேபா�..,

இயலாத ெபண்ைம இ�ந்ேத ேபான�.., பலவ�டக் ேகாட்ைடகள் உங்கள்
�றல்களிைடேய சரிந்தேத..! இனி ேவண்டாம் எனக்கான கன�கள்..,

மீண்�ம் உயிர்க்கெவனில் மீண்�ம் என் ெமௗனம் ெமௗனமாய் மட்�ம்
மாயா�..!

 

 

 

 



 

 

 

 



வலிைம இழந்ேதன்..

கன�க் காட்�ன் �றல்களிடம் என் பயணத்ைத விைதத்ேதன்...

உடனி�ந்த ேமகங்கைள, வாைன விலக்கிப் ேபாேனன் �றல்க�க்காய்...

இன்� நிழல்களற்ற உ�வமாய் நான்...

என்ைன நாேன �திதாய் உணர..,

வாழ்க்ைகயின் பாவங்கள் பரிகாசம் ெசய்ய..,

என் கண்ணீர் �ளி�ம் வலிைமயிழக்கிற�...!

ஒவ்ெவா��ைற விழிநைனக்�ம் என் கண்ணீ�டன் ..., என் உணர்�க�ம்
உன் விழிக்� ெபாம்ைமயாய் மாறியபின்.., இனி இந்த ெபண்ைமக்�
வலிைமயில்ைல..!

ேதைவயில்ைல என்ற உன் வார்த்ைதக்�ள் ஒளிந்தி�ப்ப� அத்தைன
வலிகைள�ம் ேசர்த்� ைவத்� வாசித்த ேநசத்தின் இ�ந்� ேபான
இதயத்தின் கண்ணா�த் �கள்கள் என்பைத மறவாேத...!

ஒவ்ெவா� கணங்களி�ம் ஒ�க்�ம் உன்னால் உயிர் ேபாய்க்ெகாண்��க்க..,

இ�தியில் மறத்�ப் ேபான� என் உயிர்..! யா�க்�ம் நான் பாரமில்ைல...,

எனக்� நாேன!!!

 

 

 



 

 

 

 

 



உைடந்த கணங்கள்

உனக்காக சந்தித்த �ேராகங்கள் இன்� என்ைன ஏளனமாய்ப் பார்க்க..,

உைடந்� ேபான உதிரங்கள் அைடமைழப் பாைற ேபால்...

சற்�ம் நிைனக்கவில்ைல என் உதிர�ம் ேதாற்�ப் ேபா�ம் என்�...!

இனி உணர்வற்ற சடலமாய்..!

 



கல்லைறயின் கால�யில்

ெமௗனங்களின் ம�களில் மழைலயாய் ேசர்ந்திட்ட உனக்கான என் இ�திக்
கண்ணீர்..!

ெவ�நாளாய் எனக்காய் அைழப்� வி�த்� காத்தி�க்�ம் கல்லைறகேள..,

வந்� வி�கிேறன்... ெபாய்ைமயின் வட்டத்தில் ெம�காவதற்� உன்னில்
�ைதந்திட...!

 

 

 

 

 

 

 



இரவில் ஓர் நாள்

நிைன�க�டன் வா�ம் ஓவியம் என் மனம்...

ெச�க்கப்பட்ட எ�த்�ம் சிதறிப் ேபாய் ெபா�ள் த�ம் .., இைம�� உன்
�கம் காண �ற்பட்ட ���களில்..!

க�ஞ்சிைறக்�ள் வா�ம் பறைவக்�..,

கன�கள் மட்�ேம கண்��ம் வைர..!

�ரண்பட்ட ஒளி�ம் நித்திைரக்�ள் நீ�ம் கனவாய்..!

கண்ேணாரம் நீ இ�க்க கனக்கின்ற இதய�ம் கற்பைனக்�ள் ெதாைலய..,

மரத்�ப் ேபாய்விட்ட இதயத்�டன் எண்ணப்பட்ட என் வாழ்நாட்கள்..!

ேநசிப்பதாய் ந�க்கப்பட்ட தனிைம..!

மீண்�ம் நிைன�கள் நிஐங்கள் ெபறா�.., இனி என்னால் வ�ம்
�ன்னைக�ம் ேபாலிதான்...!

 

 



ெதாழிலாளி

உைழப்பின் ெபா�ள் உயர்ந்�தான் விளங்கிய�..,

சிறப்� "ழ" லகர�ம்

உைழப்பிடம் தஞ்சம் ��ந்த�..!

ெதா"ழி"லாளி �த"லா"ளி..!



�க��

ஏளனம் ெசய்பவ�க்� எட்டாத சிற்றறிவில்.., ெகாட்�த் திணிக்கப்பட்ட
பாரங்கள் கானல்நீர்க் கண்ணா�யின் நகல்கள்..!

��க்கப்படாத வாழ்க்ைகயின் �ரேதச �த்தகத்தில்.., ஒவ்ெவா�வ�ம்
�க�� அணியப் ெபற்ற ந�கர்கேள..!

ெபா�த்தி�.., விைரவில் உன் பிம்ப நக�ம்..!

 

 

 



என்ைனத் ேத�

சில �ைதக்கப்பட்ட உணர்�கைள வி�ங்கிக் ெகாண்��க்�ம் இர� ேநரக்
கண்ணீர் �ளிகள்..!

ேதக்கி ைவக்க நிைனக்ைகயில் இ�ளின் யதார்த்தங்களில் ெகாட்�த்
தீர்க்கப்பட்ட வலிகளின் திரவியங்கள்..!

ெபண்மனம் வலிைமதான்.., ெம�காய் உணர்�களில் கைரந்� மீண்�ம்
திடமா�ம் வலிைம ஆணிடத்தில் இல்ைலயன்ேறா..?

உணர்�கைள.., கண்ணீைரக் கடந்� வாழ்ந்த என் நாட்கள் இன்� இவற்�ள்
��கிப் ேபாக.., மீண்�ம் என்ைனத் ேத� நான்..!

உணர்�களற்ற மழைலயாய் எல்லாவற்றிற்�ம் �ன்னைக பதில்க�டன்
ெபாலிவைடந்த என் நாட்கள் இன்� கற்பைனயி�ம் கைரேசரா படகாய்
பரி�ித்� நிற்கிற�..!

இன்ெறல்லாம் மாறிக்ெகாண்��க்கிற�.., என்�டன் என் நாட்க�ம்..!

கண்ணீரின் அ�மதியின்றி அவ்வள� எளிதில் கடக்க இயலவில்ைல
ஒவ்ெவா� இர�க�ம்..,

தனிைமகளின் �ைணயின்றி நகரப்ப�வதில்ைல நாட்கள்..,

சாளரத்தில் ெவ�ைம விரக்திகைள விைதக்�ம் அதிகாைல ேப�ந்தின்
பயணம்..!

அைனத்�ம் பக்�வப் பட்�க் ெகாண்��ந்தா�ம் மாற்றங்களின் வலிகள்
ரணமாகத்தான் கணக்கிற�..!

 



 

 

 



உணர்�கள்

தன் மழைலக்� அன்பி�ம் அரவைணப்பி�ம் ேசா�ட்�ம் அன்ைனைய
சாளரத்தில் நின்� எட்�ப் பார்த்� ஏங்கிக் ெகாண்��ந்த�.., அனாைத
இல்லத்தில் தவிக்�ம் சி�மியின் உணர்�கள்..!

 

 

 

 



எங்ேக என் அன்ைன

நள்ளிரவில் க�த்�வைர நைனந்� உதிர்க்கப்பட்ட மழைலயின் கண்ணீரில்..,

அன்ைனம�யற்ற உணர்�கள் அன்றாடம் ஏங்கிக் ெகாண்��க்கிற�
கனவாய்..!

 

 

 

 

 



என்ைன மறந்த ெநா�

வீதியில் ஒட்�க் கந்தல் �ணியில் மகேள என்� ைகேயந்தி நிற்�ம்
ெபண்மணியிடம்., அத்தைன�ம் மறந்�ேபாய் ��த்� வி�கிற� மனம்..,
பைதபைதப்பாய் ஓரி� நிமிடம் அன்ைனயின் அன்��கம் அைலயாய்
ேமாத..!

 

 

 

 

 



அன்ைன

எதிர்பாராமல் ஏற்பட்ட விபத்தில்.., என்ைன மறந்� அம்மா என அனிச்ைசயில்
கதற வாய் திறக்�ம் ெநா�க்�ள்.., ��றிய உதிரத்தின் வலியறிந்ேதன்
�தல் �ைற...

 



அன்�

அரவைணக்க எண்ணிய கரங்க�ம் விளங்காய் மாறிய இைமகளிடம்
அன்�ம் "விடம்" தான்..

 

 

 



கற்�த் தந்த வாழ்க்ைக

* யதார்த்தமாய் ெமௗனிக்�ம் ேவைளயி�ம்.., அசரீரியாய் அவன்
நிைன�கள்..!

* இ�ட்டைறக் கண்ணீரில் இைர�ம் ஞாபகங்களில் "அவள்".

* கற்�த் ேதர்ந்த அ�பவங்களிடம் இ�தியாய் ேசர்க்கப்பட்ட மரணக்
க�தம்..!

* சகாராவின் பிம்பங்க�க்�ள் மைறந்� நீ�க்�ம் அவள் நிைன�கள்..!

* சில நிைன�கள் வி�ங்�ம் இர�களிடம் ேபாரா�ம் விழிகள்..!

* கண்ணீர் சாயல்களிடம் ஏற்க ம�க்�ம் பகலவன் வி�யலி�ம்
ெம��திரியின் ஒளி..!

* விற்�ப் ேபான பல �ைமக�க்�.,

உரிைமயாளனாய் இன்�ம் "சில நிைன�கள்"

* கைரந்� ேபான ெமௗனங்களிடம் �க்கம் அ�சரிக்�ம் உ�த்தல்கள்
சில...

* உைரந்� எஞ்சிய உயிர்த்�ளிகளில் உணராத அவன் நிைன�கள்..!

* கல்லைறக் கன�களாய் அவ�டனான என் வாழ்க்ைக..,

கிழித்�ப் ேபாட்ட காகிதக் க�தமாய் அவன் வ�ைக..!

* �ரேதச மலர்களிடம் ெபற்�க் ெகாண்ட �ன்னைகைய..,வழியில்
சகாராவிடம் ஒட்� ெமாத்தமாய் பறிெகா�த்த பட்டாம்�ச்சியின்



சாயல்களாய்..."அவன் நிைன�"..!

* வழிெந�க வளர்த்த வண்ணக் கன�கைள கரிசல்காட்�க்�ள்
�ைதத்�விட்� மரணித்த "விட்�ல் �ச்சி"..!

* மிளி�ம் காைலேநரம் எல்லாம் ெந�இரவில் உப்�நீரில் �ளித்த இைமகளின்
இன்னல்கள் நீேராவியமாய் ஒளிந்தி�ந்த�..!

* ஒ��கப் ப�த்தப்பட்ட மன�ம் சில கணங்களில் சிதறிப் ேபாகிற�
�ழாங்கட்களாய் எறியப்பட்ட "அவன் நிைன�கள்"..!

* கடன் �ைமக்�ள் �ழ்கிப் ேபான ஏைழயிடம் ேநரம் �ட நிர்கதியாய்..,

"�வர்க்க�காரம்"..!

* மாணவியின் ெதா�வானக் கன�கள் பரிகாசமாய் சிரித்தன..,

மிளிராத ஏைழவீட்� மின்விளக்ைக பார்த்�..!

* வ�ைமக்�த் தாலாட்�ப் பா�ம் நிலவிடம்.., ஏைழவீட்� மழைல�ம்
தஞ்சம்..!

*சில்லைறக்காய் ைகேயந்�ம் ஏழ்ைமயிடம்.., ஏளனப் பார்ைவ�ம்
ெகாைலக்�ற்றமாய் எ�தப்ப�கிற�..!



ஆறாத காயங்கள்

எ�த்�க்கள் இல்ைலெயனில் என் ேபனாைவவிடக் ��கியி�க்�ம் என்
வாழ்நா�ம்..!

சில ஆ�தல்கள் என்�ள் பிறக்கின்ற ேபா�ம்.., மரணிக்காத அவன்
நிைன�களிடம் மட்�ேம விைல ேபாகிற�..!

பத்திரப் ப�த்திய உணர்�க�ம்..,

ஆறாத காயங்களின் நகல்க�ம்..,

உணராத நிமிடங்களில் சிந்திய ஈரங்க�ம்..,

விட்�விட்�த் ��க்�ம் சில நிைன�க�ம்..,

ஓயாமல் ஒலித்�க் ெகாண்��க்�ம் அவ�ம்..,

ெவ�ைமகளிடம் விைலேபான நாட்க�ம்..,

என அத்தைன�ம் ெமாழிெபயர்த்�விட்�..,

உறங்க நிைனத்த� என் ேபனா..,

எஞ்சிய ெவள்ைளத்தாள்கள் விதைவயாய்..!
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